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M 0 0 s  nabalhos arqueol6gicos realirados, no verio de 1998, na neir6pole romana do 

Monre Now do Casrelinho (Almodlivar) levaram i idenfica@o de mais uma epigafe corn 

"ercrira do Sudoeste" ou "rarrPssica". 0 monumenro, uma errela de cansidedveir, dimen- 

r6es, apaiecc aqui come uma reudliza~io mum conrexro cardo-romano, igualmenre de a r i z  

Funerko. Enrre o reu uro primirivo eesraderradrira urilira(io ren iu  de soleira de poma o 

que jurtifica o nor6do desgasre que a l y n s  recrorer, reladvamenre circunscriror, do campo 

epigdfico cvidenciam. 0 term a p r e s e n r a d p a  lacuna, embora re porsa considerar, ape- 

sar de cuda, em boa parre resticuivel. Uma das mzs peculiaridads mais sigmificarivas reside 

no fact0 de apresenrar, pela primeira vez neste no -bit0 dzsra escrira, um elemenro sepa- 

rador conscicuido por dois ponros. As sequ8nds idenrificadar n5o enioncram paalelor no 

reperc6rio jl conhecido, ainda que a l y n s  elemenror rerminais porram rer ji correspondl-n- 

c i s  em ouura epigi&s. 

A I3 S T R A C T A new epigraphic document of che Early Iron Age w s  found ar Monre Novo 

do Ca~reLnho (Almod6var. Po rnp i ) ,  in a p v e  of a lacrr Roman u,nemopolir. S?vernl SKr- 

-insctiprions have been idenrfied in rhe sreq where rhls kind of monumenr is well known. 

A wo-pninrs word separzrion, urud in "norrh-eastern" and "celriberian", is recopised For 

the firrr rime in chis smipcgroup.A frapenrary text provides Four lnromplece sequences of 

characters. 



A llerdade do Monte Novo do Castelinho, freguesia e concelho de AlmodBvar (coordenadas 
UTMlat. 37O 33' 10' ' e long. 8" 08' 30' ' CMP 1:25000n.563-GomesAires,Almod8var) insere- 
se na paisagem de pequenas ele\*aqiies caracteristicas do extremo sul do Alentejo, imediaca- 
mente antes do relevo pronunciado da Serra do Caldeirzo (v. Fig. 1). 0 s  rerrenos s2o consti- 

Pig. I irnpianrr<io do local do aihado e da necr*polr da Arafuna na cana 1% 000. 
Nccropole Novo nljcleo desepulruras idcnnficada em 1998 Nerr6pole da A r ~ f o n a O  



tuidos pelos chamados solos mediterrbeos pardos, delgados, que cobrem o substrato de xistos 
paleoz6icos,emboraexistam,juneo blinhasdeigua,algumas manchasdealuvio-solos modernos, - - 
que aumentam o potencial uso agricola do local. 

0 interesse arqueol6gico do sitio foi reconhecido, pela primeira vez, no dmbito das 
invescigag6es Aproveitamcntor hidri14licos romanor a sul do Tejo, particularmente por ai se ter 
identificado uma barragem em terra, associadaa um nhcleo de povoamento do period0 romano, 
a jusante da mesma (Quintela et d., 1987, p. 92-93, Fig. 42, Foe. 51-52). 

Em Setembro de 1997, no seguimento de uma intervengio corn cardcter de emergCncia ai 
levadaacabo, foi reconhecida umadreade necr6pole, genericamente enquadrivelentre os seculos 
I1 e Wd. C. (Fabilo et a]., 1998), tendo-se iniciado, no ano seguinte, um projecto de invescigag.50 
que inclui a escavaglo destes vestigios arqueol6gicos. 

2. ContextualizagBo do achado 

A estela em anilise foi encontrada na sequencia dos citados trabalhos arqueol6gicos, 
realizados por alguns dos subscritores deste contributo (A. C. R., S. M. e I. A. P.), ao longo dos 
meses de Julho e Setembro de 1998.0 mon6lito que serve de suporte a inscriglo foi idencificado, 
em context0 secundbrio, senrindo como tampa de uma das sepulturas poscas a descoberto nessa 
campanha (v. Figs. 4 e 5). A face epigrafada, contendo caracteres da chamada "escrita do Sudo- 
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este", encontrava-se na face interna da laje de maiores dimensdes, que compunha a estrutura de 
proteqZo e fecho da sepultura designada pelo nfimero rumano X. 

I\ semelhancade todas as outras, esta foi escavada na rocha (v. Figs. 6 e 7), sendo, contudo, 
a de maiores dimensdes, o qile se deve certamente ao facto de documentar um rito funerario 
diferenciado, correspondendo, nesre caso, a uma inumaqiio. Encontra-se orientada no sentido 
NO-SE e o corte na rocha apresenta uma forma oval e alongada, atingindo o comprimento 
miximo de 180 cm, 42 de largura e uma profundidade que oscila enme os 30 e us 40 cm, o que 
constitui um valor extremo para as sepulturas ai identificadas (v. Figs. 3-7). 

Tanto este bloco como os restantes que integram a cobertura se dispdem transversalmente 
em rela@o iodimens50 maior do enterramento (v. Figs. 4 e 5). Paraalim do mon6lito inscrito, o 
fechamento dasepultura era constituido porum conjunto de lajes dexisto de tamanhosvariados 
e por algun~as tegulae, as quais delimitavam todo o perimecro do conjunto central. 

O esp6lio associado a deposicZo funeriria, romano, de ipoca imperial, era composto por 
dois recipientes de cerhnica comum: uma taqa (v. Fig. 8) e um pequeno pote corn d i m  asas. Para 
alkm disso, recolheu-se urn outro, em vidro, cuja forma niio foi possivel identificar, dado o seu 
estado de conserva<Zo. Todo este conjunto se encontrava depositado no canto SE do espap  de 
enterramento. 
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Fig. 6 A srp!~liilr.i S. apbi  3 rux cscx~'aciu F a  7 Plancar correr dasepulmra X em final de ercavacio. 
inrezrul. 





3. Enquadramento histbrico-culmral 

0 aparecimento de uma nova epigrafe no Monte Novo do Castelinho niio constitui, de 
modo nenhum, um facto surpreendente. 0 concelho de AlmodBvar, em particular a area mais 
ocidental, apresenta uma grande densidade de achados, registando-se estes nomeadamente 
nos sitios de Abbboda, Corte Azinheira, Corte do Freixo, Canafexal, Monte dovale de Ourique, 
Monte das Guedelhas, Portela e Tavilhiio. Verifica-se, assim, que O sobretudo na zona 
genericamente abarcada pela bacia do rio Mira que este tipo de manifestagiio se tern verificado, 
prolongando-se com identica densidade pel0 cerrit6rio confinante do concelho de Ourique, 
onde a intensiva prospecgiio de Caetano Beirio permitiu identificar um dos seus ni~cleos mais 
significativos. 

Acircunstincia de aepigrafe em anilise ocorrer num contexto de reutilizaqio nio  constitui 
um facto nemparticularmenterelevante, nemmesmo raro. ~ , a o  contririo, umasitua$io normal, 
constatando-se, em especial, um reaproveitamento em contextos funeririos, acabando por se 
reproduzir, deste modo, a sua primitiva utilizagzo. 0 que confere alguma originalidade a esce 
caso i ,  acima de tudo, o aspecto peculiar de um uso em contexto cronol6gico romano. 

E natural, nescas circunstincias, que o bloco que serviu de suporte i inscri~iio tivesse sido 
escolhido pela suaforma, passando despercebidaacircunst2.ncia de nele se encontrarem gravados 
alguns signos; de qualquer modo, averificar-se o contririo,estesseriam certamenteininteligiveis 

para os seus utilizadores. 
Da sua 6ltima fungio apenas se deduz que nas proximidades do lugar existiria uma antiga 

nect6pole d a I  Idade do Ferro, cujos vestigios se resumem, aparentemente, a este monumento. 
Nio i possivel determinar, de momento, a sua origem exacta, uma vez que nio  Foi identificado, 
no espaqo envolvente mais pt6xim0, qualquer sitio arqueol6gico para o qua1 se pudesse apontar 
a sua provenitncia. 

Contudo, se niio se colocassem alguns problemas, niio despiciendos, de namrezacrono16gica, 
poder-se-ia admitir que o mon6lito procederia da necropole da Atafona (v. Fig. I), referenciada 
entreossitioscomocupaqiiodaTIIdadedoFerro(Beiriio, 198G,p.Z9;Silva, 1990,p.295). Recorde- 
se, nomeadamente, que ai se identificou uma tumulaqio particularmente rica que continha uma 
"critera em sino, sem pi, pintada com bandas de cor vermelha, de fabric0 peninsular", um 
"queimador" e uma arrecada em ouro, esp6lio parao qua1 se prop& uma daragiio genericamente 
anterior ao sOc. 111 a.C. (Gomes, 1992, p. 177). 

No mesmo espago se vieram a realizar enterramentos em period0 romano, como o 
comprovaria algum material tipico, a que se atribuiu uma cronologia posterior ao sic. IT d.C. 
(Beirio, 198G,p.29).Todavia,nioparecelegitimousaracircunst~ciadeosdoiss1tiosapresentarem 
esta segunda utilizagZo coeva para dai deduzir a origem do bloco. 

Na realidade, como mais adiante se ver6, entre a sua fungiio originiria e o seu liltimo uso k 

possivel estabelecer pelo menos uma utilizagiio intermkdia, em contexto habicacional, o quevem 
tornar mais complexa a situaqiio. 

4. DescriqHo do  monumento 

0 monument0 P constituido porum bloco de xisto de corverde acinzentada, materia prima 
relativamenre abundante na regiiio,~ qua1 sofreu, ap6s a suautilizaqiio como estela, alguns danos 
que alteraram circunstancialmenre o seu aspecto original. 



Na sua forma actual, apresenta um comprimento miximo de 154 cm e uma largura que 
atinge os 64 cm, correspondendo esta ultima rnedida i sua dimensio primitiva. Ao contrario, a 
sua extenszo foi significacivamente reduzida, apresenrando uma Fractura, aparentemente 
inrencional, numa das extremidades. 0 facto de o texto ter sido afectado por ela, faz pensar que 
pelo menos coda aparte da esteladestinada a ser fixada no solo se perdeu. Nestas circunstincias 
n io  seria absurd0 conjecturar que o bloco atingiria um comprimento em torno a dois metros, 
constituindo, sem dfivida, umdos nlaiores exemptares subsistentes. 

Como 6 Frequente, o campo epigrdfico 6 bascante irregular e apresenta marcas das accaes 
que acabaram por compromecer a sua leitura, em alguns pontos. Na face epigrafada 6 not6ria 
uma concavidade intencionalmente produzida e seguramence desrinada a encaixar o eixo sobre 
o qualgirariaumaporta. Estadeduqio 6 confirmada pelo mais acentuado desgaste que um sector 
mediano da Iipide evidencia precisamence a pane que se inicia alguns centimetros ap6s o 
alinhamento da  referida depressio. A falta de caracteres em dois sectores bem definidos aresta 
o seu uso como soleira de porca, que corresponderia aparentemente a uma passagem estreita, 
uma vez que dai resultou um desgaste muito localizado. Verifica-se, assim, que o facto de este 
process0 de erosZo ocorrer essencialmente em dois ponros discintos e relativamente prirximos 
decorre da circunsdncia de na pedra se apoiar indiscintamente u n ~  ou outro p6. 

Estautiliza~%o,cronologicamentesimada,cornoseviu, entreosseususosprirnitivoe lilrimo, 
teri sido a principal responsivel pelas dificuldades que se levantam acrualmente .5 identificac50 
dos signos. Este problema6 acentuado pelo facto de os caracteres se encontrarem apenas levemente 
gravados num suporte n.50 particularmence resistenre, concrastando com algumas gravae6es 
muito profundas. 

5. 0 texto (Figs. 9-13) 

Como se pode observar, a epigrafe apresenta um rexto fragmentirio, no qua1 se poderiam 
isolar,atendendoisacmais condi~Ae$deconservag%o dossignos,quatrosequ~nciasdecaracteres. 

Todas elas se enconcram incompletas, pelo que a eventual idencificaqiio de paralelos se torna 
mais complexa. 

Analisado omonumento e obtidadocumentac5odenamrezadiversaestabeleceu-sealeitura 
seguinte: 

Da primeira sequhciq  de que resra a parte terminal, idenrificam-se, com segu1-anqa os 
caracteres que corresponderiarnaoloion. Comreservas, dadas as incerrezas aeste respeito, poder- 
se-ia evenntalmente admitir que o restos do primeiro signo respeitassern a um , hipirrese que 
ganharia algum Fundamento no facro de, nestas circunstincias, se adequar i oogal que se 1he 
seguiria, atendendo i naturezaredundante destaescrica. Neste car0 ceriamos. endo, []kooloion. 

Segue-se urn separador, elemento que adquire grande relevincia, umavez que um dos mais 
persistentes problemas deste conjunto epigrifico reside precisamence da dificuldade em isolar 
as palavras. Como se sabe, em boa parte da documents(-io n i o  subsisre qualquerindicacio deste 
tip0 e s6 o recurso a outros crit@rios, menos fiiveis, rem servido de fi~ndarnenco .5 identiticacio 
de vocibulos. 



No en t an to ,~  factodeseatescarem os dois poncos con~oseparado, num inequivoco context0 
de escrica do sudoeste, causa a lpn ia  perplexidade. Constata-se que, em todo este conjunto 
epigrifico, 6 o Cnico caso em que tal represencacao 6 usada. Ao contrario, este cipo de conven~ao 
6 habitual nas manifesca$6es peninsulares equivalences, nomeadamentenor contexcos levantino 
e celtibirico. Apesar da raridade, n5o me parece, contudo, que se possam fazer extrapola~6es com 
base nesse facto aparentemente an6malo. 

Na realidade, na documentaq20 disponivel, apenas se registavam alguns separadores, 
constituidos por rraqos vercicais, normalmenre ligando, navertica1,as marcas de limitedas linhas 
que enquadram os signos (CFr. J.5.1, J.lO.l, J.11.1,J.12.1,J.16.4,J.16.5,J.55.1). 

Ap6s este elemento, apresenca-se a mais segura shie  de caracceres da epigrafe: kooloar[. 
Traca-se um conjunto no  qua1 a sequencia koo demonstra inequivocamente uma das 
peculiaridades mais salientes da escrita do sudoeste, a redundincia, acestada igualmente no 
final da inscrigiio. 

Ap6s um dos sectores mais desgastados do campo epigrifico, apresenta-se um conjunro 
constituidoaparencementeporcrEssignos,osquaispodemrespeicaroalinhamento geral, definido 
por uni traco que serve de guia superior das primeiras duas sequsncias, masque nio  se enconrra 
conservado nesta zona do campo epigrifico. 0 simbolo incermkdio 6 manifestamente 
problemitico. Ao concririo, n5o constitui dificuldade a idencificagio dos signos extremos: T 
correspondeirepresencagiio dasibi1antes;quantoao primeirodestasequ~ncia,subsistem alguns 
divergencias a respeito da sua equivalhcia fonktica, posculando Untermann (1997, p. 153) e 
Correa (1996, p. 69) um valor de r', G6mez Moreno (1962) e Maluquer (1968) ode  be, J. de Hoz 
(1990, p. 223,230) o de bi e Virgilio H. Correia (1996) o de m. 

Fig. 9 Foro sera1 do bluco epigrarado. 



Fig. 10 Aspecio de pornenor do inicio da in;icrii5o. Fig. 11 I ' a r r ~ i u l a r d r ~ a i r ~ -  rrrtnlnai <ir inscriixa? r r ~ i  ~n?li.e. 

vendo ipalrnenre a conca\.idadc para rorayso da porra 
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Fig. 13 Pornenor do decalque corresponde ao sccror epigrafado. 

A sequcncia em que este se insere leva a considerar improvivel uma correspond@ncia corn 
be, umavez que, dada a natureza redundanre da escrita, se esperaria, nescas circunstincias, urn 
signo 0, o que esci excluido. 

Por fim, urn tiltimo conjunco decaracteres,que se afastado alinhamento do rexto resrante, 
aparenta corresponder, B primeiravista, B mais conhecida das sequgncias de signos da escrira do 
sudoeste, a qual, poressa raz20, tern sido frequenremente considerada uma f6rmula de natureza 
funeriria (Cfr. Correa, 1985, p. 388-392). 

A presun~zo de que ocorreria aqui, uma vez rnais. o dito formulirio assenraria nos tres 
signos rerminais, os quais reproduziriam fielmenre e corn seguranga uma das variantes bell1 



documentadas (cfr.Untermann, 1997,p. 187-88),aqueterminaementii,registadanomeadamente 
emJ.1.5,J.4.3,J.11.5,J.12.1,J.16.1,J.16.3,J.17.2,J.18.1,J.19.2eJ.53.1. 

Esta hip6tese implicaria que os trss signos referidos estivessem associados a 0 1, o que . . 
coloca objeccivamente algumas dificuldades de monta. Em primeiro lugar, n5o s5o visiveis 
quaisquer traqos do grafema que corresponde a e; para al&m disso, n io  parece muico viivel 
idencificar como os craCos incercos que precedem a sequ@ncia ntii. 1 

Nestas circunsc%ncias, h i  que mancer skias reservas sobre esta hip6tese e, ao mesmo tempo, 
considerar outras possibilidades, esperando que o crescente n61nero de achados, de que esta 
escela & um exemplo, e os progressos nesce dominio concreto da investiga~io encontrem uma 
solu@o satisfatbria. 

Em suma, cendo em conca a mais credivel equivalencia de signos, o cexto conservado seria: 
[ ]kooloion : kooloar[ ] r*[.]s[]ntii 
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